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Du modtager dette brev, fordi du enten har været medlem af Foreningen Frivilligcenter Næstved i 2020, er 
registreret i Den Sociale Vejviser for Næstved og omegn (som Frivilligcenter Næstved udgiver) eller er registreret i 
foreningsdatabasen over sociale foreninger, som også findes i Frivilligcenter Næstved. 
 
Vi håber, at du/I vil fortsætte dit medlemskab eller blive nyt 
medlem af Frivilligcenter Næstved. Med dit medlemskab støtter 
du Frivilligcenter Næstved som et samlingspunkt for frivillige og 
frivillige sociale foreninger i Næstved Kommune. Du er med til at 
styrke arbejdet for at skabe gode frivillige tilbud, og du er med til 
at støtte de mange frivillige, der gør en indsats i vores 
lokalområde. 
 
Der findes to typer af medlemskab af Foreningen Frivilligcenter 
Næstved – medlemskab for private/enkeltpersoner og 
medlemskab for foreninger/grupper. Som medlem får du en 
række fordele og tilbud. 
 

Vil du/din forening være medlem? 
Ønsker du/I at være medlem i 2021, skal du snarest betale 
medlemskontingent (se prisen i boksen til højre) på en af 
følgende tre måder: 
 

• Bankoverførsel til reg.nr. 9819 konto nr. 4575 044 455 
(husk at angive ”navn/foreningsnavn - medlemskab” 
som besked) 

• MobilePay til 84750 (husk at angive 
”navn/foreningsnavn - medlemskab” som besked) 

• Kontant i Frivilligcenter Næstved. 
 
Som foreningsmedlem bedes du venligst udskrive, udfylde og  
underskrive den medsendte foreningsblanket ”Erklæring om 
medlemskab 2021”, og derefter enten aflevere  
den i Frivilligcenter Næstved eller scanne den ind og maile den til 
adm@frivilligcenter-naestved.dk senest den 31. marts 2021.  
 
Det er meget vigtigt, at du/I returnerer blanketten, da antallet af 
medlemmer er en forudsætning for, at vi kan modtage statsstøtte 
til driften af Frivilligcentret. Selvom huset lige nu er lukket pga. 
restriktionerne, så kan du aflevere blanketten i vores postkasse. 

 

Frivilligcenter Næstved 
Farimagsvej 16  
4700 Næstved 

 
T: +45 55 77 62 43 

M: adm@frivilligcenter-naestved.dk 
www.frivilligcenter-naestved.dk 

 

Medlems fordele og tilbud 
 
Privat medlem - pris 200 kr. årligt:  

• Få tilsendt Frivilligcentrets årsskrift.  

• Deltag i Frivilligcentrets arrangementer og 
kurser til nedsat pris/medlemspris. 

• Deltag med stemmeret i Frivilligcentrets 
årsmøde. 
  

Foreningsmedlem - pris 300 kr. årligt:  

• Lån gratis lokaler til foreningsaktiviteter i 
Frivilligcenter Næstved – De Sociale 
Foreningers Hus*. 

• Lej foreningsskabe i Frivilligcenter 
Næstved – De Sociale Foreningers Hus*. 

• Benyt vores foreningsservice og øvrige 
kerneydelser, såsom frivilligformidling, 
konsulentstøtte og projektudvikling. 

• Få tilsendt Frivilligcentrets årsskrift. 

• Modtag kursustilbud og andre 
informationsmaterialer. 

• Deltag i Frivilligcentrets arrangementer og 
kurser til nedsat pris/medlemspris. 

• Deltag med stemmeret i Frivilligcentrets 
årsmøde. 

 
* Såfremt I er en frivillig social forening eller gruppe. 

Kære medlem, forening og initiativtager 
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Årsmøde - sæt kryds i kalenderen 
Frivilligcenter Næstveds årsmøde bliver afholdt torsdag den 29. april 2021. For at være stemmeberettiget til 
årsmødet skal du være privat- eller foreningsmedlem, og medlemskontingentet skal være betalt. Indkaldelsen til 
årsmødet bliver sendt ud senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
 

Gå ikke glip af nyheder og vigtige informationer 
Da al information udsendes elektronisk, er det vigtigt, at vi har din/din forenings mailadresse. Husk derfor at 
informere os, hvis du og/eller din forening får nye kontaktoplysninger. 
 
En gang om måneden udsender vi et nyhedsbrev digitalt. Det er 
gratis at modtage, og hvis du ikke allerede abonnerer på det, så 
gå ind på vores hjemmeside www.frivilligcenter-naestved.dk/om-
os/nyhedsbreve og tilmeld dig nyhedsbrevet. Du kan til enhver tid 
afmelde dig igen. 
 
Vi er også på Facebook. Hvis du ikke allerede følger os, så like 
vores side. Søg på ”Frivilligcenter Næstved” eller benyt dette link: 
www.facebook.com/pages/Frivilligcenter-
N%C3%A6stved/200322983312649.  
 

Spørgsmål? 

Har du spørgsmål så kontakt os på tlf. 55 77 62 43 eller send en 
mail til adm@frivilligcenter-naestved.dk. Du kan også finde 
forskellig information på vores hjemmeside: www.frivilligcenter-
naestved.dk. 
 
Vi glæder os til at se dig i Frivilligcenter Næstved! 
 
 
De bedste hilsner 
 
Pernille Agerbæk 
Centerleder 
Mail: pa@frivilligcenter-naestved.dk 
Mobil: 20 18 10 47 
 

Leje af foreningsskabe 
Har din forening lejet skab(e) i Frivilligcenter 
Næstved – De Sociale Foreningers Hus i 2020, så 
er det nu tid til: 
 

• Enten at indbetale den årlige leje for 2021, 
som er 200 kr. pr. skab. Beløbet betales på 
samme måde som medlemskontingentet 
(husk at angive ”foreningsnavn - 
foreningsskabe” som besked). 

• Eller straks tømme skabet og aflevere 
nøglen samt oplyse hvortil vi skal returnere 
depositummet.  

 
Hvis din forening er interesseret i at leje et skab, 
så kontakt os på tlf. 55 77 62 43 eller send en 
mail til adm@frivilligcenter-naestved.dk.  
 
Du kan læse mere om foreningsskabe på vores 
hjemmeside::www.frivilligcenter-
naestved.dk/foreninger/service-til-
foreninger/lokaleudlan/foreningsskabe.  
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